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Cria o Vale Saade

pesar dos inegaveis investimentos no sector da satide, a par dos avancos cientificos e
tecnolOgicos, o Sistema Regional de Saticle ainda apresenta dificuldades em atender em tempo,
considerado Util, as necessidades de interveng5o cirfirgica corn cart-ter n5o urgente.

o pr6prio Governo Regional reconhecendo esta dificuldade, implementou e operacionalizou uma
melhoria da acessibilidade ao Servigo Regional de Satide, atravas da recuperacao da lista de espera
cirtirgica de utentes inscritos corn o tempo igual ou superior a vinte e quatro meses, consubstanciada no
Despacho Normativo n.2 5/2008, de 31 de Janeiro de 2008, no Despacho Normativo n.2 60/2008 de 4 de
Julho de 2008 e no Despacho Normativo n. 2 36/2009 de 28 de Maio que determinou a recuperac5o de
listas de espera cirtirgicas de utentes inscritos corn tempo igual ou superior a 18 meses.

Apesar do empenho da Regi5o na recuperay5o das listas de espera cinirgicas, ainda existem
especialidades onde a capacidade instalada nos hospitais regionais não e capaz de dar resposta
aceitavel.

0 "Vale Satide" tendo por objecto contribuir para a reduc5o das listas de espera cir6rgicas de
forma especialmente rapida e focada, serve para dar uma resposta mais calere e eficaz äqueles casos
que est5o ha demasiado tempo em lista de espera para cirurgia nos hospitais regionais.

Pela via da reduc5o dos tempos de espera para realizac5o de cirurgias procura-se, assim,
prosseguir urn melhor atendimento e conferir maior eficacia e humanizag5o ao Servigo Regional de
Satide.

Assim, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, nos termos dos artigos 31. 2, n. 9 1, alinea d), 37• 2 e 59.2 do
Estatuto Polftico-Administrativo da Regi5o AutOnoma dos Acores e dos artigos 114.2 e seguintes do
Regimento da Assembleia Legislativa da Reel) AutOnoma dos Acores, apresenta o seguinte Projecto de
Decreto Legislativo Regional:

Artigo 1.2
Objecto

o presente diploma cria o Vale Satide na Regi5o AutOnoma dos Acores, que se destina exclusivamente
ao pagamento de cirurgias aos utentes do Servico Regional de Saticle.



Artigo 2.2
Conceitos

Para efeitos do presente Decreto Legislativo Regional, entende-se por:

a) o Benefid6riosh, os utentes do Servico Regional de Satide em lista de espera para cirurgia, nos
hospitais da Região AutOnoma dos Acores, pare alem dos prazos clinicamente aceiteveis;

b) «Lista de espera cirtirgica regional», a lista Unica de beneficiérios compilada pelo departamento
governamental com competencia em mat6ria de satide, organizada por especialidade e por
ordem decrescente de antiguidade e corn identificagäo da unidade de saide de referência;

c) ((Vale Satide», o sistema suportado pelo Governo Regional, atrav6s do departamento
governamental corn competência em matória de saide, em moldes a definir, no sentido de
custear os encargos decorrentes de cirurgias aos beneficierios em entidades prestadoras
convencionadas para o efeito;

d) Entidade prestadora*, unidade de satide privada pertencente ao sector social, designadamente
MisericOrdias, outras instituicaes particulares de solidariedade social e entidades de natureza
mutualista, protocolada, contratada ou convencionada para a realize* de cirurgias aos
beneficierios;

e) «Entidade gestara», departamento governamental corn competéncia em materia de saide ou
em entidade que este delegue.

Artigo 3.2
Lista de espera cirtirgica regional

1. A lista de espera cinirgica regional, comportando as elementos necesserios a identificacào de cada
beneficiario, atribuire urn cadigo individual sequencial a cada um.

2. A lista de espera cirtirgica regional, actualizada trimestralmente, sere disponibilizada publicamente
no sitio oficial da internet do departamento governamental corn competência ern mataria de satide,
salvaguardando-se a identidade dos beneficiérios.

Artigo 4•2
Encaminhamento

1. A Entidade Gestora encaminhara os beneficierios para uma entidade prestadora, no mais curto
espaco de tempo possivel.

2. A Entidade Gestora dare prioridade aos beneficial-los corn maior antiguidade na lista de espera
cirtirgica regional.

Artigo 5.2
Especialidades

Anualmente, por portaria conjunta dos membros do Governo corn competéncia em matéria de saide e
finances, seri° determinadas as especialidades alvo de apoio no ambito do vale saide, com indicacâo
das entidades prestadoras e do ntimero previsto de cirurgias para cada especialidade/entidade para a
ano a que se reporta;
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Artigo 6.2
Avaliacao

Anualmente, ate 15 de Janeiro, o membro do Governo corn competéncia em materia de satide deve
remeter a Assembleia Legislative da Região Autenoma dos Acores, urn relatOrio circunstanciado de
execuc.5o, reportado ao ano civil anteriori para efeito de avaliagäo do impacto da aplicay5o do presente
diploma.

Artigo 7.9
Competfincia

A emiss5o, atribuicão e gest5o do Vale Satide compete ao departamento Governamental cam
competência em materia de saticle, em termos a regulamentar.

Artigo 8.2
Regulamentacio

0 Governo Regional regulamentara o presente diploma no prazo de 30 dias a contar da sua publicack.

Artigo 9.2
Entrada em vigor

o presente diploma entra em vigor com o Orgamento da Regiao Autenoma dos Acores para o ano de
2009.

0 Presidente do Grupo Parlamentar,

(Artur Lima)
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